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Návod na obsluhu Tloušťkovací frézka DHM 410 

Vážený zákazníku! 
 

Tento návod na obsluhu obsahuje důležité informace a upozornění k manipulaci a provozu 
tloušťkovací frézky DHM 410. 

 

Tento návod na obsluhu je nedílnou součástí stroje a musí být u něj uchován pro případné 
pozdější použití. Pokud stroj předáváte třetí osobě, vždy návod přiložte! 

 

Dodržujte bezpečnostní pokyny! 

 
Před prvním použitím si pozorně přečtěte tento návod na obsluhu.  To Vám usnadní 
práci se strojem a pomůže předcházet chybám a případným škodám. Dodržujte 
bezpečnostní pokyny a dbejte výstrah. Opomíjení bezpečnostních pokynů může vést 
k vážným škodám na zdraví apod. 

 

 

Z důvodu neustálého vývoje našich produktů se mohou vyobrazení nebo obsah tohoto návodu 
mírně lišit od skutečnosti. V případě zjištění nedostatků této dokumentace nás o těchto laskavě 
informujte. 

 

Technické změny vyhrazeny! 

 

 

 

Autorské právo 
© 2010 

Tato dokumentace je chráněna autorským právem. Z toho vyplývající ústavní práva zůstávají ne-
dotčena! Přetisk dokumentace, překlad, použití fotografií a vyobrazení budou trestně stíhána.  

Místo soudu je Rohrbach! 

 

Po dodání zkontrolujte bezodkladně stav zboží a v případě neshod a poškození zazna-
menejte tyto okamžitě do přepravního listu! 

Škody způsobené přepravou musí být nahlášeny přímo u nás nejpozději do 24 hodin od 
dodání. Na pozdější reklamace nebude brát společnost Holzmann zřetel. 

 

Kontakt na služby zákazníkům 
 

 

HOLZMANN MASCHINEN 

A-4170 Haslach, Marktplatz 4 
Tel 0043 7289 71562 - 0 
Fax 0043 7289 71562 – 4 

Info@holzmann-maschinen.at 

MO-FR 8-12 13-17h  GMT +1 

 

mailto:Info@holzmann-maschinen.at
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1 TECHNIKA 

1.1 Komponenty a ovládací prvky 

 

 

        
 

1 Tloušťkovací stůl 

2 Hoblovací válec (s krytem) 

3 Rukojeť pro otevření krytu 

4 Hlavní vypínač ZAPNUTO/VYPNUTO 

5 Kryt 

6 Páka uzávěru 

7 Ruční kolo výškového nastavení pro tloušťkování 

8 Nastavení posuvu 

9 Lapač prachu 

10 Elektrická přípojka 
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1.2 Technické údaje 

Rychlost podávání m/min 5-7 

Volnoběžné otáčky ot./min 5000 

Průměr hoblovacího válce mm 70 

Max. úběr třísky mm 3 

Výkon motoru (S1) kW/PS 2.2/3.0 

Hmotnost kg 170 

Šířka hoblování mm 407 

Maximální výška mm 225 

Připojení k síti V / Ph / Hz 230V/1PH/50Hz 

400/3PH/50Hz 

Rozměr obalu mm x mm x mm 800 x 750 x 1150 

 

1.3 Emise hluku 

 Akustický tlak při volnoběžných otáčkách  <89dB(A) 

 Akustický tlak pod zatížením   <98dB(A) 

 

 Intenzita hluku při volnoběžných otáčkách <98dB(A) 

 Intenzita hluku pod zatížením   <107dB(A) 

 

  

Odchylka К = 4 dB 

2 BEZPEČNOST 

2.1 Účel použití 

Stroj se smí používat pouze v bezvadném technickém stavu, při dodržení všech pokynů k provozu 
a bezpečnostních pokynů, při vědomí nebezpečnosti stroje! Závady, které mohou ovlivnit bezpeč-
nost stroje, ihned odstraňte! 

Obsluha stroje pouze proškolenými osobami! 

Je obecně zakázáno měnit nebo odstraňovat bezpečnostní prvky a zařízení stroje! 

Tloušťkovací frézka DHM 410 je určena výhradně pro tloušťkování dřeva. 

Tloušťkovací frézka není zkonstruována pro dlouhodobé zatížení ve smyslu průmyslové výroby, ale 
pro provoz v intervalech ve smyslu drobné řemeslné výroby s ohledem na dodržování max.  
rozměrů obrobku a max. úběru třísky. Tak je v omezené míře použitelná pro komerční účely. 

 

Za škody a zranění způsobená jiným než ke svému účelu určenému použití stroje nene-
se společnost HOLZMANN-MASCHINEN jakoukoliv odpovědnost nebo záruku. 
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2.1.1 Provozní podmínky 

 

Stroj lze provozovat pouze za následujících podmínek: 

 

Vlhkost max. 90% 

Teplota od +1°С   do +40°С 

Nadmořská výška max. 1000 m 

 

Stroj není určen pro venkovní použití. 

Stroj není určen do provozů s rizikem exploze. 

 

 

2.2 Rozměry obrobku 

Rozměry obrobku pro tloušťkování nesmí být na šířku větší než 407 mm. Výška 200 mm 
nesmí být překročena. Délka není v zásadě omezena, v každém případě musí být obrobky 
delší 1500 mm podepřeny pomocí kozy nebo podobné podpěry. Jinak hrozí převrácení stroje. 

 

 

2.3 Nedovolené použití 

 Provoz stroje za podmínek nad rámec uvedený v tomto návodu na obsluhu není 

povolen. 

 Provoz stroje bez příslušných ochranných prostředků není dovolen;  

 Není dovolena demontáž nebo deaktivace ochranných prvků. 

 Není dovolen provoz stroje s obrobky, které nejsou výslovně uvedeny v tomto  

návodu na obsluhu. 

 Není dovolené opracování obrobků o rozměrech překračujících limit uvedený 

v tomto návodu. 

 Jakékoliv změny na konstrukci stroje nejsou dovolené. 

 Provoz stroje způsobem a k účelům, které neodpovídají 100% pokynům v tomto 

návodu, je výslovně zakázán. 

 

Za škody a zranění způsobená jiným než ke svému účelu určenému použití stroje 
nenese společnost HOLZMANN-MASCHINEN jakoukoliv odpovědnost nebo záruku. 
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2.4 Všeobecné bezpečnostní pokyny 

 

Výstražné štítky a/nebo nálepky na stroji, které jsou již nečitelné nebo chybějí, musejí 
být okamžitě obnoveny! 

 

Zákony a nařízení platné v místě používání stroje mohou stanovovat minimální věk  
obsluhy a omezit tak používání tohoto stroje! 

 

Pro zabránění vadné funkce stroje, jeho poškození nebo škodám na zdraví dbejte  

VŽDY následujících pokynů: 

 

 
 

 

 

Pracovní prostor a podlahu kolem stroje udržujte čistou od oleje, 
mazacích tuků a zbytků materiálu! 
 

Zajistěte dostatečné osvětlení pracoviště, kde se stroj nachází! 

 

Stroj nepoužívejte venku! 

 

Při únavě, špatné koncentraci, popř. pod vlivem léků, alkoholu 
nebo drog je práce se strojem zakázaná! 

 
 

 
 

Stoupání na stroj je zakázáno! 
Hrozí těžká zranění při pádu nebo při převrácení stroje! 

 

 

 

Tloušťkovací frézka DHM 410 smí být obsluhována pouze vyško-
lenými osobami. 

Nepovolané osoby a zvláště pak děti, jakož i nevyškolené osoby se 
musí zdržovat mimo dosah stroje! 
 

   

 

Při práci se strojem a na stroji používejte vhodné ochranné 
prostředky (přiléhavé pracovní oblečení, rukavice, ochranné brýle, 
chrániče sluchu apod.)! 
 

 

 

Dřevěný prach může obsahovat chemické látky, které mají nega-
tivní vliv na lidský organizmus. Provozujte proto stroj v dostatečně 
větrané místnosti a použijte vhodnou ochrannou masku proti 
prachu! 
 

 

 

 

Spuštěný stroj nesmí být nikdy ponechán bez dozoru! Před 
opuštěním pracoviště stroj vypnětě a vyčkejte, dokud se zcela 
nezastaví! 
 

 

 

 

Před výkonem údržby nebo při seřizování odpojte stroj ze sítě! 
Před odpojením ze sítě vypněte stroj hlavním vypínačem (OFF)! 

Pro transport nebo manipulaci se strojem nikdy nepoužívejte síťový 
kabel! 
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 Na stroji je pouze několik málo komponent, které vyžadují 
údržbu. Není nutné na stroji cokoliv demontovat. Opravy 
svěřte výhradně kvalifikovanému opraváři! 

 Příslušenství: 
Používejte pouze příslušenství doporučené společností 
HOLZMANN! 

 V případě dotazů nebo potíží se obracejte na náš  
zákaznický servis. 

 

 

2.5 Bezpečnostní výbava tloušťkovací frézky DHM 410 

 Stroj je vybaven následujícími bezpečnostními prvky: 

 

 Lapač prachu 

 Dětská pojistka na hlavním vypínači ZAPNUTO/VYPNUTO  

 

2.6 Další rizika 

 

I přes dodržování bezpečnostních předpisů a pokynů pro správné použití stroje hrozí další rizi-
ka: 

 

 Nebezpečí poranění rukou/prstů od rotujícího hoblovacího válce během provozu stroje. 

 Nebezpečí zranění od kontaktu s částmi stroje, které vedou elektrický proud. 

 Nebezpečí zranění od prasknutí nebo vymrštění hoblovacího válce v případě 
přetěžování.  

 Nebezpečí trvalého poškození sluchu při dlouhodobém používání stroje bez ochrany 
sluchu. 

 Nebezpečí poškození zraku od vymrštěných částí a to i při použití ochranných brýlí. 

 Nebezpečí vdechnutí toxického prachu od obrobků ošetřených zdravotně závadným 
nátěrem. 

 Riziko zranění od cizích předmětů (např.: hřebík) při hoblování. 

 

 

Tato rizika je možné minimalizovat při dodržování všech bezpečnostních pokynů, pokynů  
k údržbě a péči o stroj a při vhodném používání stroje zaškolenou obsluhou.  

 

Přes veškeré ochranné pomůcky a bezpečnostní výbavu stroje jsou Vaše koncentrace na práci  
a technické předpoklady pro obsluhu stroje tím nejdůležitějším bezpečnostním faktorem! 
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3 MONTÁŽ 

3.1 Úkony přípravy 

3.1.1 Součást dodávky 

Po obdržení zásilky zkontrolujte, zda-li jsou všechny její části v pořádku. Poškození nebo 
chybějící části okamžitě oznamte svému prodejci nebo přepravci. Viditelná poškození 
způsobená přepravou musejí být neprodleně zaznamenána do dodacího listu. Na pozdější 
reklamace nebude brán zřetel. Zboží bude považováno za řádně dodané. 

 

 

 

3.1.2 Pracoviště                          

Pro stroj zvolte vhodné místo s dostatkem světla;  

Dbejte přitom bezpečnostních pokynů podle kapitoly 2 jako i rozměrů stroje uvedených  
v kapitole 1. 

 

Zvolené místo musí disponovat příslušnou přípojkou na elektrickou síť a zároveň připo-
jením na odsávací zařízení.  

 

Ujistěte se, že je nosnost podlahy dostatečná pro instalaci stroje; Stroj musí být řádně 
vyrovnán na všech čtyřech opěrných bodech. 

 

Rovněž je nutné dodržet pracovní prostor kolem stroje minimálně 0.8 m. Před a za stro-
jem musí být dostatek místa pro přísun dlouhých obrobků. 

 

3.1.3 Transport / Vykládka stroje  

Pro transport stroje je nejvhodnější zvedací pás o dostatečné nosnosti. Pás prostrčte 
vespod skrze ovtvory ve stroji. Doporučuje se spolu s pásy použít i háky. Vyrovnejte  
délky pásu zak, aby byl stroj při zvedání vyrovnaný a stabilní. 
 

 

 VÝSTRAHA  
 

 Zvednutí a transport stroje smí provádět pouze kvalifikovaný per-
sonál a za odpovídajícího vybavení. 

 

Dbejte na to, aby se použité zvedací zařízení (jeřáb, vysokozdvižný vozík, zvedací pás 
atd.) nacházelo v bezvadném stavu. Rovněž se ujistěte, že stanoviště stroje vyhovuje 
nosností hmotnosti stroje, zejména při instalaci ve vyšších patrech. 

 

K manipulaci stroje v balení lze použít také paletovací vozík popř. vysokozdvižný vozík. 
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3.1.4 Příprava plochy 

Stroj zbavte konzervačního prostředku, kterým jsou opatřeny jeho části bez povrchové 
úpravy (nátěru, laku apod.) z důvodu jeho ochrany proti korozi. Dekonzervaci lze provést 
běžnými rozpouštědly. Nikdy nepoužívejte nitroředidla nebo obdobná rozpouštědla a 
v žádném případě nepoužívejte vodu. 

 

 

 

UPOZORNĚNÍ  

Použití ředidel na barvy, benzinu, agresivních chemikálií nebo jiných 
odstraňovačů vede k trvalému poškození ošetřených ploch! 

 
Platí: Pro čištění používejte pouze jemné čistící prostředky. 

 

3.2 Sestavení stroje 

3.2.1 Připevnění k podlaze 

Tloušťkovací frézka musí být k podlaze připevněna šrouby.  

Otvory vyvrtejte sami! 

 

3.2.2 Montáž ručního kola pro výškové nastavení  

Proveďte montáž ručního kola tak, že ho připevníte ke korpusu stroje pomocí šroubu. 

 

 

 

3.3 Připojení na odsávací zařízení 

 

Tloušťkovací frézka DHM 410 smí být provozována pouze s odsávacím zařízením! 

 

Vaše odsávací zařízení špon a prachu musí být 
uvedeno do provozu současně s motorem stroje. 

 

 

 

 

 

 

 

A 
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3.4 Elektrické připojení 

3.4.1 Uzemnění 

 

 POZOR 
 

 

 

Při práci na neuzemněném stroji:  

 

Možnost těžkého poranění od rány elektrickým proudem v případě 
nesprávné funkce stroje! 

 

Platí: 

Stroj musí být uzemněn a připojen k uzemněné zásuvce! 
 

 

 

 Elektrické připojení stroje je připraveno pro provoz s uzemněnou 
zásuvkou! 

 Zástrčku lze použít pouze do řádně instalované a uzemněné 
zásuvky! 

 Zástrčka dodaná se strojem nesmí být měněna. Pokud je vadná 
nebo nevhodná, může být upravena nebo vyměněna pouze kvali-
fikovaným elektrikářem! 

 Uzemňovací vodič je v provedení zeleno-žluté barvy! 

 V případě opravy nebo výměny nesmí být uzemňovací vodič připo-
jen k zásuvce pod napětím! 

 Prověřte s kvalifikovaným elektrikářem nebo servisním technikem, 
že bylo porozuměno pokynům pro uzemnění a stroj je řádně 
uzemněn! 

 Poškozený kabel musí být neprodleně vyměněn! 

3.4.2 Prodlužovací kabel 

Přesvědčte se, že se prodlužovací kabel nachází v bezvadném stavu a je určen pro pře-
nos příslušného napětí. Poddimenzovaný kabel snižuje přenos proudu a silně se zahřívá. 
Následující tabulka znázorňuje vhodné velikosti kabelu v závislosti na jeho délce  
a přívodním proudu. 
 

Ampéry 
Prodlužovací kabel v metrech 

8 16 24 33 50 66 

< 5 16 16 16 14 12 12 

5 až 8 16 16 14 12 10 n.d. 

8 až 12 14 14 12 10 n.d. n.d. 

12 až 15 12 12 10 10 n.d. n.d. 

15 až 20 10 10 10 n.d. n.d. n.d. 

20 až 30 10 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

n.d. = není doporučeno 
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4 OBSLUHA 

4.1 Práce před prvním uvedením do provozu 

4.1.1 Kontrola šroubových spojů 

Zkontrolujte všechny šroubové spoje a dotáhněte je v případě potřeby. 

4.2 Řízení 

 

 VÝSTRAHA  
 

 

 

Tloušťkovací frézku DHM 410 odpojte od přívodu elektrického 
proudu při jakýchkoliv přestavbách! 

 

4.2.1 Zapnutí /Vypnutí 

Nejprve odjistěte dětskou pojistku tak, že červenou krytku 
odsunute ve směru šipky. Pak bude možné otevřít kryt hlavního 
vypínače. 

 

Pro zapnutí stroje stiskněte zelené tlačítko. 

 

Pro vypnutí stroje stiskněte červené tlačítko. 

 

 

 

 

4.2.2 Nastavení výšky 

Výšku lze nastavit pomocí ručního kola A. 

Jakmile bude ukazatel B ustavený na požadovaný rozměr, 
zajistěte hoblovací stůl pomocí svěrné páky/šroubu C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

POKYN 

C 

B 

A 
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Dbejte na to, abyste při jednom protahu odhoblovali maxi-
málně 4 mm! 

 

4.2.3 Nastavení posuvu 

Posuv lze nastavit pomocí ručního kola. 

 

Posuv je možné změnit pouze za běhu motoru! 

 

 

 

4.3 Obsluha 

Spusťte motor a nechte ho naběhnout do plných 
otáček před tím, než započnete samotné hoblo-
vání. 

 

Postavte se bokem k obrobku na přední straně stroje 

jak je patrné na vyobrazení vpravo. 

 

Obrobek posunujte ve stroji tak daleko, dokud se za 
pomoci posuvu sám nevtáhne do stroje. 

 

Následně se přemístěte na druhou stranu stroje. 

 

Jakmile se obrobek přestane sám pohybovat, 
můžete ho vyjmout. 

 

 

 
 

POKYN 
 

 
 
Obrobek již dále neposunujte, když se začne posouvat sám 
prostřednictvím posuvu! 
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5 ÚDRŽBA 

 

 POZOR 

 

 

 

Čištění a údržbu provádějte vždy při vypnutém stroji:  

 

Při nežádoucím spuštění stroje hrozí poškození majetku nebo 
zranění osob! 

 

Platí:  

Před započetím úkonů údržby stroj vypněte a odpojte od přívodu 
elektrického proudu 

 

 

Stroj je nenáročný na údržbu a pouze několik málo dílů vyžaduje z hlediska údržby pozornost 
obsluhy. 

 

Poruchy nebo závady, které mohou ovlivnit bezpečnost, nechte okamžitě odstranit. 

 

Opravy mohou být prováděny pouze proškoleným personálem!  

 

Správné čištění stroje zaručuje jeho dlouhou životnost a představuje předpoklad bezpečné práce 
na stroji. 

 

Po každé pracovní směně musí být stroj a všechny jeho části řádně očištěny tak, aby byly prach a 
špony odsáty odsávacím zařízením a ostatní odpad a nečistoty tlakovým vzduchem.  

 

Pravidelně kontrolujte, zda-li jsou výstražné a bezpečnostní štítky a samolepy na stroji 
v bezvadném a čitelném stavu. 

 

Před každým použitím stroje zkontrolujte bezvadný stav bezpečnostních prvků stroje. 

 

Uskladnění stroje je možné pouze v suchém prostředí a musí být zajištěn proti vlivu počasí. 

 

Před prvním uvedením stroje do provozu, a následně každých 100 motohodin, je nutné aplikovat 
tenkou vrstvu oleje nebo mazacího tuku na všechny pohyblivé části a jejich spoje (pokud je to 
potřeba, před mazáním očistěte kartáčem od pilin a prachu). 

 

 Odstraňování závad zajišťuje Váš prodejce 

 Opravy smí být prováděny pouze autorizovaným servisem! 
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5.1 Čištění 

 
 

POKYN 
 

 
 

Použití čistících prostředků jako rozpouštědel, agresivních 
chemikálií nebo abrasivních prostředků má za následek 
poškození stroje! 
 

Platí: Při čištění používejte vodu a v případě nutnosti jemné 
čističe! 

 

 

 Nelakované plochy stroje ošetřete proti korozi běžnými prostředky  
(např. pomocí antikorozního přípravku WD40) 

 

 

5.2 Péče o stroj 

 

5.2.1 Napnutí řemene 

 

Nejprve otevřte kryt stroje pomocí šroubu D a následně ho 
odklopte. 

 

 

 

Poté odstraňte boční kryt tak, že vyšroubujete 3 šrouby E na 
každé straně. 

 

 

 

Řemeny lze napnout přes motor F. 

 

Otevřte 4 šrouby G zavěšení motoru a přestavte jeho 
výšku. 

 

Tím dojde k napnutí řemenů. 

 

Po napnutí řemenů postupujte v opačném sledu. 

 

 

 

 

A A 

D 

E 

F 

G 
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6 ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD  

 

PŘED ZAPOČETÍM PRÁCE NA ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD ODPOJTE STROJ OD SÍTĚ. 

 

Závada Možná příčina Odstranění 

Stroj nestartuje  Stroj není zapojený 
 

 Pojistku nebo proudová ochra-
na jsou vadné  
 

 Kabel je poškozený 

 Zkontrolujte veškerá zapo-
jení 

 Pojistku vyměňte,  
aktivujte proudovou ochranu 
 

 Kabel vyměňte 

Hoblovací válec nemá rych-
lost 

 Příliš dlouhý prodlužovací kabel 
 

 Motor není vhodný pro dané 
napětí sítě 
 

 Slabá přívodní síť 

 Vyměňte za vhodný prod-
lužovací kabel 

 Viz. kryt spínací skříňky  
 
 

 Kontaktujte elektrikáře 

Stroj silně vibruje  Nerovná podlaha 

 Upevnění motoru je volné 
 

 Pružina napnutí pásu je opo-
třebená nebo zlomená 

 Stroj nově ustavte 

 Dotáhněte upevňovací 
šrouby 

 Pružinu vyměňte 

 
Závada: 

 

Stroj nestartuje   

Ursache: Odstranění: 

 V síti není napětí, 

 Výpadek jedné nebo více fází 

 

 

Zkontrolujte, zda-li jsou všechny tři fáze pod 

proudem. Zkontrolujte všechny kombinace 

L1-L2, L1-L3, L3-L2 Obr. 30. 
Pokud není napětí v žádné fázi, znamená to, 

že není napětí ani v přívodní síti. 

- Pokud není napětí mezi L1-L2 a L3-L2 

mohou být příčiny následující: 

-  Vada jedné fáze v přívodu 

-  Spálená pojistka v rozvodné skříni přívodu 

-  Volný kabel L2 

 



ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD 

HOLZMANN Maschinen Austria    www.holzmann-maschinen.at Strana 19 

Návod na obsluhu Tloušťkovací frézka DHM 410 

Závada:  

Stroj se během provozu zastavuje  

  

Příčina: Odstranění: 

 Termokontakt odpojil elektromotor 
od napájení z důvodu přehřátí 
(nesprávný provoz stroje – 
přetížení). 

Stroj vypněte a počkejte, dokud motor ne-
vychladne. Zjistěte příčinu přetížení a 
odstraňte ji! Stroj pomocí zeleného vypínače 
opět spusťte. 

 

 Motor je vadný Motor vyměňte, nový již nepřetěžujte, resp. 
zajistěte bezpečné a stabilní přívodní napětí. 
 

 Výpadek jedné nebo více fází Zkontrolujte, zda-li jsou všechny 3 fáze pod 
napětím. 

  

Závada:  

Motor se točí, přesto není hoblovací 
válec funkční, když dojde ke kontaktu 
s obrobkem. 

 

  

Příčina: Odstranění: 

 Řemeny pohonu jsou volné. Řemeny napněte. 

 Řemeny a řemenice jsou 
znečištěné od mazacího tuku nebo 
oleje. 

Řemeny a řemenice řádně očistěte nebo v 
případě potřeby řemeny vyměňte. 
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7 ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ 
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8 NÁHRADNÍ DÍLY 

8.1 Rozpadový výkres 1 
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8.2 Rozpadový výkres 2 
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8.3 Rozpadový výkres 3  
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8.4 Rozpadový výkres 4 
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8.5 Objednávky náhradních dílů 

 

Použitím originálních dílů od společnosti Holzmann používáte díly, které spolu dokonale sedí a jejich montáž 
je časově méně náročná. Originální náhradní díly jsou zárukou delší životnosti stroje. 
 

POKYN 

Použití jiných než originálních náhradních dílů má za následek ztrátu záruky! 

Platí: Při výměně komponent/dílů používejte pouze originální náhradní díly 

 

Při objednávání dílů použijte servisní formulář, který najdete na konci tohoto návodu na obsluhu. Vždy 
uvádějte typ stroje, číslo náhradního dílu a jeho název. Aby se předešlo neshodám, doporučujeme společně 
s objednávkou zaslat i kopii výkresu rozpadu náhradních dílů, na kterém Vámi požadované díly označíte. 

 

Adresu pro objednání dílů naleznete v kontaktech na zákaznický servis v Předmluvě tohoto  
návodu. 
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9 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ/CERTIFICATE OF CONFORMITY 

 

 

ES –  PROHLÁŠENÍ O SHODĚ  

HOLZMANN MASCHINEN® AUSTRIA 

Schörgenhuber GmbH 

A-4170 Haslach, Marktplatz 4 

Tel.: +43/7289/71562-0; Fax.: +43/7289/71562-4 

www.holzmann-maschinen.at 
 

Název / name 

 Tloušťkovací frézka DHM 410 

Typ / model 

 Holzmann DHM 410 

 

Směrnice ES / EC-directive 

  ES-Směrnice pro stroje 98/37/ES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tímto prohlašujeme, že výše uvedený typ stroje splňuje bezpečnostní a zdravotní požadavky norem 
EU. Toto prohlášení ztrácí svou platnost, pokud by došlo ke změnám nebo úpravám stroje, které námi 
nebyly odsouhlaseny. 

 

 

Hereby we declare that the mentioned machine fulfils the above stated EC-Directives. Any manipulati-
on of the machines not authorized by us renders this document invalid. 

 

 

 

 

 

 

 

 Haslach, 06.03.2008     

 Místo / Datum   Podpis  
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10 SLEDOVÁNÍ VÝROBKU 

 

Po dodání nás zajímá Vaše spokojenost s výrobkem. 

Při procesu zlepšování výrobků jsme totiž závislí na Vás a Vašich zkušenostech s prací se strojem. 

 

 Potíže, které se vyskytly během provozu výrobku. 

 Chybné funkce stroje, které se vyskytly za určitých provozních podmínek. 

 Vaše vlastní zkušenosti z provozu, které mohou být užitečné i pro ostatní uživatele stroje. 

 

Prosíme Vás o zaznamenání Vašich zkušeností a zaslání na naši adresu emailem, faxem nebo 
poštou: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

HOLZMANN MASCHINEN 

A-4170 Haslach, Marktplatz 4 
Tel 0043 7289 71562 - 0 
Fax 0043 7289 71562 – 4 

info@holzmann-maschinen.at 

 


